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https://ec.europa.eu/jrc/en/news/research-helps-europe-advance-towards-circular-economy



Råvaran är 
fossilfri 

och/eller 
återvunnen

Plast 
tillverkas, 

används och 
återvinns 
utan att 

sprida farliga 
ämnen

Plasten har ett 
värde som gör 

att den inte 
förbrukas i 

onödan eller 
hamnar i 
naturen

HÅLLBAR 

PLASTANVÄNDNING 

Kan 

materialåtervinnas 

och bli till nya varor

Produkter kan 

återanvändas
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En bra livsmiljö 

för människan 

och allt annat 

levande, nu och 

för kommande 

generationer.



Vi vill stimulera till hållbara Innovationer

Dialogmöten

Forskning

Beställargrupp 
för att 

efterfråga och 
specificera 

krav 

Utvecklings-
projekt 
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PLASTIC - AREAS OF 
ACTIONS

How to facilitate circular innovations

Eva Dalenstam (SE)

Lena Stig (SE)

Swedish EPA



Vi stödjer Innovationstävling om framtidens 

lösningar för nutrition och hälsa
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...där plasten är en 

avsevärt dyrare resurs än 

den är idag.

Mätt, nöjd, berikad



Bidrag för mindre mängd

plast i hav och natur

• Minska utsläpp av mikroplast via dagvatten – stöd till 

investeringar och förstudier
Beviljade bidrag 2019

• Utvecklingsprojekt

11 projekt beviljade i maj 2019

Ytterligare 19 projekt beviljade i oktober 2019

http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Beslut-om-bidrag-for-att-minska-spridning-av-mikroplast-och-andra-fororeningar-i-dagvatten-/
http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Elva-nya-projekt-for-en-hallbar-plastanvandning/
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▪ Bidrag till strandstädning (17 M)

▪ Kartläggning av plastflöden och 

föremål som är vanliga i 

nedskräpningssammanhang. 

▪ Policylab för nya styrmedel för 

att minska nedskräpningen

▪ Beteendestudier om 

nedskräpning

▪ Föreskrifter för kommunala 

avfallsplaner

▪ Vägledning fastighetsnära 

insamling

MINSKA NEDSKRÄPNING I NATUR OCH HAV
RIKTADE AKTIVITETER  



Kunskap om Sveriges plastflöden
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Plastkartläggning

Hårdare krav på 

plastavfallsexport

Möjliga styrmedel för 

ökad materialåtervinning

Återvinningspotential

Utbildning

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Plast/Plastfloden-i-Sverige/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/05/hardare-krav-pa-plastavfallsexport-efter-fn-moten-om-avfall-och-kemikalier/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/05/hardare-krav-pa-plastavfallsexport-efter-fn-moten-om-avfall-och-kemikalier/
http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsarkiv/Nyheter-och-pressmeddelanden-2018/Mojliga-styrmedel-for-okad-materialatervinning-av-plast/
http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsarkiv/Nyheter-och-pressmeddelanden-2018/Mojliga-styrmedel-for-okad-materialatervinning-av-plast/


Kunskap om mikroplast
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2019 Redovisning av regeringsuppdrag om mikroplast 

The Ecodesign Directive as a driver for less microplastic from household laundry

Filters for washing machines

Microplastics from Industrial laundries

Undersökning av mikroskräp på västkusten

Forskningsmedel 2019-2021

http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2019/ru2019-05-28uppdrag-mikroplaster.pdf
http://www.swedishepa.se/About-us/Publikationer/ISBN/6800/978-91-620-6867-7/
http://www.swedishepa.se/About-us/Publikationer/ISBN/6800/978-91-620-6867-7/
http://www.swedishepa.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/plast/1003-10-report-microplastics-from-industrial-laundries.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1306886/FULLTEXT01.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Forskning/Forskning-for-miljomalen/Pagaende-forskning-for-miljomalen/Forskning-om-mikroplast-/
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1306886/FULLTEXT01.pdf


Regeringsuppdrag
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Direktivet om engångsplast  

▪ Utreda vissa frågor

▪ Hålla i dialogmöten

Information om plast

▪ Tillsammans med Håll Sverige Rent för 
information och kunskap till 
allmänheten för de negativa 
miljöeffekterna av plast i hav.

Information om textilier

▪ Insatser för att öka kunskapen hos 
konsument för en mer hållbar 
konsumtion

#textilsmart 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Vissa-fragor-kopplade-till-genomforandet-av-engangsplastdirektivet/
https://www.hsr.se/re-thinkre-use
http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Kampanjen-Textilsmart-ska-inspirera-konsumenter-till-mer-hallbara-val/


Vägledning plast 

• Insamling av förpackningar 

• Plastbärkassar

• Konstgräs

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Producentansvar/forpackningar-returpapper/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Plast-och-mikroplast/plastbarkassar/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Plast-och-mikroplast/Konstgrasplaner/
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Producentansvar

Producenter ska ta ansvar för 

sina produkter under hela 

dess livscykel

Mål att få produkter

-resurseffektiva

-lättare att återvinna

-med mindre mängd farliga 

ämnen

8 produktgrupper

frivilliga ansvar



Naturvårdsverkets roll i arbetet med 

producentansvar och avfall

• Delaktig i EU-arbeten

• Arbetar med regeringsuppdrag

• Tar fram lagstiftningsförslag

• Stöttar verksamhetsutövarna med vägledning

• Tar fram en nationella avfallsplan och program för 

att förebygga avfall

• Tillståndgivande vid miljöfarliga verksamheter

• Tillståndsgivande vid import och export av avfall

• Tar fram avfallsstatistik 

• Tillsynsvägledning

• Tillsyn
15
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Naturvårdsverket ska arbeta 

för att minska plaster i hav 

och natur. För arbete med 

att minska utsläpp av 

mikroplaster, för innovation

och utveckling av hållbara 

plaster, för internationellt

arbete, för strandstädning

samt för stöd av deltagande i 

standardiseringsarbetet.


